
    

 
rok INSA 
 
 

Dit patroon mag niet gekopieerd of op andere wijze gereproduceerd worden. Het genaaide model 
mag verkocht worden. Het is echter niet toegestaan de modellen zonder toestemming in grotere 
hoeveelheden te produceren. 
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Das genähte Modell darf gerne auch in Einzelstücken gewerblich verkauft, jedoch nicht ohne 
Genehmigung in größerer Serie gefertigt werden. Das Schnittmuster darf NICHT kopiert oder 
anderweitig vervielfältigt werden. 
 

De rok valt lang. Voor een kortere versie kan men een kleinere maat nemen, maar ook alleen de pas 
wat korter maken voor hetzelfde effect. Het overrok wordt volgens het patroon ingerimpeld, maar 
zonder rimpelen kan het ook. Alleen de pas en de onderrokdelen vormen samen een zeer eenvoudige 
rok die ideaal is voor beginnende naaisters. Vóór het begin de lengte van de rok en de taille nameten! 
 
benodigdheden 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 

Taille / Taillewijdte na 
toevoegen van elastiek 

60 / 43 cm 62 / 44 cm 66 / 46 cm 70 / 49 cm 76 / 52 cm 

Lengte 32 cm 37 cm 43 cm 47 cm 52 cm 

Stofverbruik  140cm  breed 75 cm 90 cm 110 cm 130 cm 185 cm 
 

3 m elastiek, ca. 0,7 cm breed 

 
Knippen: 
 

De patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof knippen. 
Voor de ruches van de overrok twee tot drie keer de stofbreedte van de rok gebruiken, zie maattabel 
hieronder. Ruchenbreedte zelf naar wens knippen. 

 
Kniplijst: 
 

1 Overrok 4 x 
2 Onderrrok 4 x 
3 Pas                 1 x 
 
Saumbreiten / 
Rüschen 

86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 

zoom overrok 233 cm 250 cm 268 cm 286 cm 305 cm 

zoom onderrok 243 cm 260 cm 278 cm 296 cm 315 cm 

 
Naaibeschrijving:   
 

1. Geef op de achterkant van de overrok aan waar gerimpeld wordt. Teken met een krijtje boven 
en onder een streepje en verbind deze met elkaar. Stik hierop uitgerekt elastiek met een zigzag 
vast. 

2. Naai de rokdelen van de overrok aan elkaar. Naai de onderrokdelen aan elkaar. 

3. Naai een ruches aan de zoom van de overrok of werk de zoom af met band. Voor de ruches: 
naai de twee uiteinden van de ruches aan elkaar zodat er een grote ring ontstaat. Naai 
rimpeldraden aan de bovenkant, trek de draden aan en verdeel de ruches gelijkmatig over de 
zoom van de overrok. Vouw de naad naar boven en stik hem smal op de overrok door. 

4. Naai de over- en onderrok op de naadtoeslag op elkaar. 

5. Naai de zijnaden van de passen aan elkaar. Naai de beide rokken goede kanten op elkaar aan de 
pas. Vouw de naad naar boven en stik op de pas door. 

6. Vouw in de pas de bovenkant 4 cm naar binnen om en stik rondom vast. Pas de rok aan en 
maak indien nodig de pas nog wat korter. 

7. Stik drie tunnels in de band op een afstand van 1 cm. Laat daarbij in iedere naad een kleine 
opening om elastiek door te rijgen. Rijg elastiek op maat in en zet het vast. Naai de openingen 
dicht. 


